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Poznámka: Nepoužívejte pro rozbalení svítidla
ostré pøedmìty!
1. Rozbalení DENTA Hybrid
Opatrnì otevøete balení bez použití ostrých pøedmìtù!
V balení najdete následující položky:
• sada závìsù svítidla. (4 ks)
• svítidlo DENTA Hybrid
• dálkové ovládání (volitelné)
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Paralelní pozice

Pozice napøíè

2. Umístìní DENTA Hybrid
DENTA Hybrid by mìl být umístìn v jedné z tìchto dvou pozic:
• Paralelní pozice. Oèi pacienta by mìli být na úrovni 1/3 na svítidla.
• Pozice napøíè. Oèi pacienta by mìli být na úrovni svìtelného pásu.
Poznámka: Výška svítidla by mìla být 2,2 m nad úrovní podlahy.
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montážní bod

3. Pøíprava montáže DENTA Hybrid
Po vybalení svítidla mùžete použít obal jako šablonu
pro oznaèení upevòovacích bodù závìsných lanek.
• Použijte pøední èást obalu a udìlejte otvory
na vyznaèených montážních bodech.
• Pøiložte papírové víko na strop podle požadovaného umístìní
svítidla a pøeneste body na strop.
• Vyvrtejte si otvory pro pøipevnìní závìsù.
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vrut

max. 4 mm

upevòovací matka
chromová èepièka
závìsné lanko
úchyt pøipevnìný
na svítidle

hliníkové oèko
závìsné lanko

úchyt pøipevnìný
na svítidle

4. Zavìšení svítidla DENTA Hybrid
Tyto položky jsou v základní vybavení svítidla.
Vyberte si variantu podle vašich potøeb.
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5. Ovládání svítidla DENTA Hybrid
s dálkovým ovládáním (volitelnì)
Svítidlo Dent Hybrid LED je vybaveno dálkovým ovládáním (volba).
LED osvìtlení má až 250 rùzných barev a je ovládáno IR dálkovým ovladaèem.
• 3 tlaèítka RGB (tlaèítko R, G a B): zapnuto / vypnuto a stmívání jednotlivých kanálù,
èervené, zelené, modré a bílé.
• 12 tlaèítek s rùzným nastavením, které se liší barevnými odstíny.
• 4 tlaèítka (bílá), stmívání, 100%, 75%, 50% až 25%, pokud jsou v systému také oddìlené
bílé LED didody, používá pro øízení bílého svìtla.
• 1 "Strobe" tlaèítko pro blikající efekt. Tlaèítek + a - pro nastavení rychlosti blikání.
• 1 "Fade" tlaèítko. Nastavení "pøechodù".
• 1 tlaèítko "Start" = zapnutí naprogramované sekvence
• 1 "Stop" = vypnutí naprogramované sekvence
• 1 "ON" = zapnutí
• 1 "OFF" = vypnutí
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6. Výmìna záøivkových zdrojù
• 2x Philips TL5 24/965 - plnospektrální
• 4x Philips TL5 54/965 - plnospektrální
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7. obecné informace
Obrázek preferovaných svìtelných podmínek pro zubní lékaøe.
• Zóna 1 = 20 - 40 000 LUX
• Zóna 2 = 3 - 5000 LUX
• Zóna 3 = 500 - 1000 LUX
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Fakta: DENTA Hybrid
• Vysoký výkon - 4.000 lux.
• LED osvìtlení až 250 rùzných barev (na pøání).
• Ekologické a energeticky úsporné.
• Nepøímé osvìtlení (osvìtlení vzhùru).
• Volitelný LCD displej.
• Rozmìry: 1.600 x 800 cm.
• Hmotnost: 22 kg.
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